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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının və aqrar sənaye 

kompleksinin inkişafının strateji aspektləri üzrə tədqiqat aparılmışdır. Bu 

məqsədlə kənd təsərrüfatının inkişafının resurs təminatı potensialı təhlil 

edilmiş və qiymətləndirilmiş, yararlı torpaq ehtiyatları araşdırılmış, ümumi 

məhsul dinamikası təhlil edilmişdir. Baxılan problemlər üzrə tövsiyələr 

hazırlanmış və təkliflər verilmişdir. 

 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı sektoru, aqro-sənaye kompleksi, resurs 

potensialı. 
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Abstract. In the paper the strategic aspects of the 

development of agriculture and the agro-industrial 

complex of Azerbaijanare is examined. For this 

purpose the potential for resource-based 

development of agriculture is analyzed and 

evaluated, the land suitable for agriculture is 

investigated, the dynamics of the total agricultural 

production throughout the country is analyzed. The 

recommendations and suggestions on the problems 

under consideration are prepared. 
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Резюме. В статье рассматриваются стратеги-

ческие аспекты развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса Азербайджана. 

С этой целью анализируется и оценивается 

потенциал для развития сельского хозяйства на 

основе ресурсов, исследуется пригодная для 

сельского хозяйства земля, анализируется ди-

намика общего сельскохозяйственного произ-

водства по всей стране. Подготовлены реко-

мендации и даны предложения по рассмат-

риваемым проблемам.  

Ключевые cлова: сельскохозяйственный сек-

тор, агропромышленный комплекс, ресурсный 

потенциал.  

 

 

1. Giriş 

Kənd təsərrüfatının və aqrar sənaye kompleksinin inkişafının qlobal iqtisadi 

tendensiyalar şəraitində strateji hədəflər nəzərə alınmaqla modelləşdirilməsi və 

intensivləşdirilməsi neft sonrakı dövr üçün ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın strukturunun 

diversifikasiyalaşdırılması baxımından başlıca problemlərdən biri kimi diqqət çəkir. Bu 

amillər nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 
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emalına dair Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmişdir və hazırda bu strateji sənəd üzrə icra 

prosesləri sürətlənməkdədir [1].  

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı hər bir ölkənin iqtisadiyyatında, əhalinin yaşayış 

səviyyəsinin və məşğulluğunun gücləndirilməsində əhəmiyyətli rola malik milli iqtisadiyyat 

sahələrindəndir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının qədim tarixi vardır. Ölkəmizin vətəndaşları 

tarixən torpağa, əkinçiliyə və biçinçiliyə bağlı olmuşlar [2]. Heyvandarlıq əhalinin ən qədim 

məşğuliyyət sahələrindən və dolanışlıq yerlərindən biri kimi daim diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Azərbaycan üçün daha bir səciyəvi hal ondan ibarətdir ki, ölkə əhalisinin yarısı 

kənd yerlərində yaşayır. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatının inkişafı, buradakı fəaliyyət 

proseslərin intensivləşdirilməsi vacib şərtlərdəndir.  

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafının modelləşdirilməsi üçün hər çür şərait, güclü 

təbii amillər və ehtiyatlar, sərvətlər, münbit torpaqlar vardır [3]. Azərbaycan ərazisi günəş 

şüaları, istlik və işıqla zəngindir və bu baxımdan, il ərzində iki dəfə məhsul götürmək 

potensialına malikdir. Ölkəmizin geniş və kalorili otlaqları heyvandarlığın inkişafı üçün bütün 

il boyu yararlıdır və istifadəsi mümkündür. Əkinçilik və heyvandarlığın demək olar ki, əksər 

növləri ilə fəal məşğul olmaq potensialı ölkəmizin kənd təsərrüfatının başlıca 

xüsusiyyətlərindədir.  

Bu baxımdan, aqrar sənaye kompleksinin inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycanda 

münbit təbii resurslar, torpaq sahələri və iqlim qurşaqları vardır. Azərbaycanın əksər 

regionlarında il ərzində bol məhsuldarlıqla kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və 

aqrar sənaye emalı müəssisələrinə verilməsi mümkündür. Çoxlu sayda bitkiçilik və 

heyvandarlıq məhsullarının güclü emal potensialı mövcuddur və bütün bunlar aqrar sənaye 

kompleksinin inkişafının genişləndirilməsini şərtləndirən amillərdəndir. Xüsusilə, 

Azərbaycanda texniki bitkilərin istehsalının genişləndirilməsi və emalının artırılması 

imkanlarının cüzi hissəsindən istifadə olunur. Son illərdə bu sahələrə (pambıqçılıq, 

üzümçülük, tütünçülük və s.) ciddi önəmin verilməsi, yaxın perspektivdə aqrosənaye 

kompleksi müəssisələrinin emal şəbəkəsinin əhəmiyyətli səviyyədə genişləndiriləcəyini 

proqnozlaşdırır.  

 

2. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının resurs təminatı potensialının təhlili 

və qiymətləndirilməsi 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların əhəmiyyətli hissəsi 

otlaqlardan ibarətdir. Bu isə öz növbəsində heyvandarlığın inkişafının genişləndirilməsinə və 

müxtəlif növ heyvandarlıq məhsulların istehsalına münbit şərait yaratmışdır. Bundan əlavə, 

əkin yerlərinin və torpaqlarının ölkənin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq fondunda 

əhəmiyyətli yer tutması da müsbət amil kimi dəyərləndirilə bilər.  

Şəkil 1-də 01.01.2016-cı ilə tarixinə Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqların növləri və tutuqları sahənin həcmi verilmişdir. 
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Şəkil 1. Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, min ha. 01.01.2016-cı il  

(ARDSK-nın məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır, http://www.stat.gov.az) 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, ölkəmizdə mülkiyyət növləri üzrə kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqların sahəsində otlaqlar və əkin yeri üçün yararlı olan torpaqlar daha çox yer 

almışdır. Ümumilikdə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yaralı torpaqların sahəsi 4769,8 min 

hektardır. Bundan kənd təsərrüfatının fəaliyyət-təsərrüfat dövriyyəsində 4572,9 min hektar 

istifadə olunur. Həmin torpağın 1792,5 hektarı dövlət mülkiyyətində, 1113,5 min hektarı 

bələdiyyə mülkiyyətində və 1666,8 min hektarı isə xüsusi mülkiyyətdədir.  

Azərbaycanda torpaq islahatlarının aparılması və torpaqda səmərəli istifadə olunması 

üzrə tarixi tədbirlər və hadisələr, ölkəmizdə müstəqiliyinin bərpasından sonra mümkün 

olmuşdur. Bu islahatlar Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Yüksək dünya 

görüşünə və zəngin liderlik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyev torpaq islahatlarını 

aparmaqla Azərbaycanda kənd təsərrüfatının və aqrar sahənin inkişafının müasir 

prioritetlərinin və fəaliyyət istiqamətlərinin əsasını qoydu. Bu sahədə mükəmməl 

qanunvericilik bazası yaradıldı və islahatların aparılması üçün fəaliyyət mexanizmləri həyata 

keçirildi. Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 16 iyul 1996-cı ildə 

qəbul olunmuşdur [4]. Torpaq islahatları nəticəsində Azərbaycanda 869268 ailəyə torpaq payı 

verilmişdir və bu torpaq sahələrinin ümumi ərazisi 1695 min hektara bərabərdir, başqa sözlə 

xüsusi mülkiyyətə 19,6 % torpaq sahəsi verilmişdir. Torpaqdan maksimum səmərəli istifadə 

edilməsi üçün daimi tədbirlər görülür [5]. Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinə hər il kifayət 

qədər iri məbləğdə əsaslı vəsait ayrılır və kənd təsərrüfatı rayonlarında bu işlərin sistemli-

planlı şəkildə həyata keçirilməsi təmin olunur [6, 7].  

Azərbaycanda bitkiçiliyin əksər növləri inkişaf etdirilir və şübhəsiz əsas bitkiçilik  

məhsulu kimi taxılçılıq mühüm yer tutur. Son illərdə taxıl istehsalı ilbəil artmışdır və əsasən 

dəmyə, həmçinin suvarlan torpaqlarda istehsal olunur. Bunlarla bərabər, Azərbaycanda çoxlu 

sayda tərəvəzçilik və bostançılıq məhsulları yetişdirilir. Bu sahədə yetişdirilən məhsullar 
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əhalinin ərzaq təhlükəsizliyində mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, həm də ixrac olunur 

və güclü ixrac potensialına malikdir [8]. Bitkiçilik məhsulları ilə yanaşı, ölkəmizin kənd 

təsərrüfatında heyvandarlığın inkişafı kifayət qədər prioritet sahələrdən hesab olunur. 

Maldarlıqda əsas fəaliyyət istiqamətləri ət və süd istehsalı ilə bağlıdır. Maldarlıq ölkənin 

bütün rayonlarında inkişaf etdirilir və iribuynuzlu mal-qara içərisində əsasən inəklər 

saxlanılır.  

Son illərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminin artırılması və 

isetehsal olunan məhsulların çeşidinin genişləndirilməsi istiqamətdinə kompleks və sistemli 

tədbirlər görülür. Kənd təsərrüfatı məhsullarının strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, onların 

bir qrupunun istehsalının stimullaşdırılması, gübrələrlə və ziyanvericilərə qarşı vasitələrlə 

təminatının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı maşınları və texnikakası ilə təchizatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının genişləndirilməsində ailə kəndli təsərrüfatlarının, kiçik və orta biznez 

subyektlərinin, fermer təsərrüfatıarının fəallığını artırmaq üçün əlavə tədbirlər görülür. 

Xüsusilə, ailə kəndli təsərrüfatlarının yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının alışı, 

tədarükü və onların satış bazarlarına çıxarılması infrastrukturu, logistik mərkəzlər 

yaradılmaqdadır.  

Şəkil 2-də Azərbaycanda 2011-2016-cı illər ərzində kənd təsərrüfatının ümumi məhsul 

istehsalı dinamikası öz əksini tapmışdır. 

 

 

 

Şəkil 2. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, mlrd. manat, 2011-2016-cı il (ARDSK-nın 

məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır, http://www.stat.gov.az) 
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Şəkil 2-nin təhlili əsasında qeyd etmək olar ki, 2011-2016-cı illər ərzində 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalı 25,1 % artmış və 2016-cı ilin 

yekununda 5,63 mlrd. manat təşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində bitkiçilik məhsullarının 

artımında əhəmiyyətli bir dəyişiklik olmamışdır. Bununla belə, 2011-2016–cı illərdə 

heyvandarlıq məhsularının ümumi həcmi 41%-ə yaxın artmışdır. Bu, əsasən yeni 

heyvandarlıq məhsulları istehsalı müəssisəslərinin istismara verilməsi, sahənin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi, ölkəyə cins və damazlıq heyvanların gətirilməsi ilə bilavasitə bağlı 

olmuşdur.  

Şəkil 3-də Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının sahələr üzrə 

strukturu verilmişdir.  

2016-cı ilin yekununda ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının sahələr 

üzrə strukturunda heyvandarlıq məhsulları 54,2 % və bitkiçilk məhsulları isə 45,8% təşkil 

etmişdir.  

 

3. Azərbaycanda bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin inkişaf potensialının təhlili 

və qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının sturkturunun diversifikasiyalaşdırıması 

və genişləndirilməsi potensialı mövcuddur. Bu potensialdan maksimum səmərəli istifadə 

edilməsi vacibdir. Bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin inkişafının modelləşdirilməsi və 

məhsuldarlığın artırılması əkin sahələrinin genişləndirilməsini şərtləndirir. Əkin sahələrinin 

genişləndirilməsi isə öz növbəsində dənli və dənli paxlalı bitkilərin, texniki bitkilərin, kartof, 

tərəvəz və bostan bitkilərinin, həmçinin yem bitkilərin istehsalının artırılmasına imkan verir.  

 

 

 

Şəkil 3. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sahələr üzrə strukturu, %-lə, 2016-cı il (ARDSK-

nın məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır, http://www.stat.gov.az) 

 

Şəkil 4-də Azərbaycanda 2011-2016-cı illər ərzində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

əkin sahələri barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır.  
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Şəkil 4. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əkin sahələri, min ha. 2011-2016-cı illər (ARDSK-nın 

məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www.stat.gov.az). 

 

2011-2016-cı illər ərzində ölkəmizdə kənd təsərrüfatı müəssisəslərinin əkin sahələri 

29% genişləndirilmiş və 2016-cı ilin yekunu üzrə 111,9 min hektar təşkil etmişdir.  

Son illərdə bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi istehsalı və yığılması 

problemlərinə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin gücləndirilməsi, kompleks tədbirlərin 

görülməsi nisbətən müsbət nəticələr vermişdir. Şəkil 5-də 2011-2016-cı illər ərzində 

ölkəmizdə bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi yığım göstəriciləri əks olunmuşdur. 

 

 

Şəkil 5. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi yığımı, min ton, 2011 və 2016-cı illər  

(ARDSK-nın məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.  http://www.stat.gov.az) 

63,5
73,5

85,2
79,2 78,3

84,4

6,4 3,9 4 6,4 6,8
12,5

3,1 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6
13,7 13,6 12,6 12,5 13,9 12,4

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əkin sahələri, min ha. (2011-

2016)

Dənli və dənli paxlalı bitkilər Texniki bitkilər

Kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri Yem bitkiləri

2458,4

66,4

3,6

252,9

19,6

938,5

1214,8

478

765,8

137

0,53

3061,1

89,4

3,6

312,6

16,7

902,4

1270,6

464,8

882,8

136,5

1,02

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Taxıl

Pambıq

Tütün

Şəkər çuğunduru

Dən üçün günəbaxan

Kartof

Tərəvəz

Bostan məhsulları

Meyvə və giləmeyvə

Üzüm 

Yaşıl çay yarpağı

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi yığımı, min ton,

(2011 və 2016)

2016 2011

http://www.azstat.org/
http://www.stat.gov.az/


Ş. ƏLİYEV: AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏ AQRAR... 

 

 

 
29 

 

Şəkil 5-dən göründüyü kimi 2011-2016-cı illərdə taxıl istehsalı 24,5 % artmış və 

2016-cı ildə 3061,1 min ton olmuşdur. Tərəvəz istehsalı 2016-cı ildə 1270,6 min ton, meyvə 

və giləmeyvə - 882.8 min ton, kartof – 902,4 min ton, şəkər çuğunduru – 312,6 min ton, üzüm 

– 136,5 min ton, pambıq – 89,4 min ton və s. təşkil etmişdir. Yaxın perspektivdə bu 

məhsullarının əksəriyyətinin istehsalının əhəmiyyətli səviyyədə artırılması nəzərədə 

tutulmuşdur (pambıq, tütün, üzüm və s.). 

Şəkil 6-da isə Azərbaycanda heyvandarlıq sahəsində müxtəlif növ iribuynuzlu mal-

qaranın, inək və camışların, həmçinin qoyun və keçilərin sayı barədə göstricilər öz əksini 

tapmışdır. 

Şəkil 6-dan göründüyü kimi, inək və camışların sayında 2017-ci ilin əvvəlində 2016-cı 

ilin əvvəlinə nisbətən cüzi də olsa azalma baş vermişdir. Ümumiyyətlə, 2012-2017-ci illər 

ərzində ölkədə iri buynuzlu mal-qaranın ümumi sayı demək olar ki, eyni səviyyədə qalmışdır. 

Bununla belə, ölkəmizdə mal əti, həmçinin quş ətinin istehsalının genişləndirilməsinə və 

əhalinin bu mühüm ərzaq növləri ilə etibarlı təminatının gücləndirillməsinə xüsusi önəm 

verilir. 2011-2016-cı illər ərzində ölkəmizdə mal-qara və quş əti istehsalının həcmi 18,6% 

artmış və 2016-cı ilin yekununda ümumi istehsalın həcmi 302,2 min ton olmuşdur. Müqayisə 

üçün deyək ki, bu göstərici 2011-ci ildə - 254,9 min ton, 2014-cü ildə 291,2 min ton və 2015-

ci ildə isə 298,6 min ton təşkil etmişdir. 

 

 
 

Şəkil 6. Azərbaycanda heyvandarlıq sahəsində mal qaranın sayı, min baş, ilin əvvəlinə,2012-2017-ci illər 

(ARDSK-nın məlumatları əsasında əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www.stat.gov.az). 
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Müasir dövrdə bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının strukturunun genişləndirilməsi 

və həcminin artırılması üçün Azərbaycanda geniş miqyaslı tədbirlər görülür [9]. Bu 

tədbirlərin əksəriyyəti strateji xarakterlidir [10]. Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalının artırılması ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə və ölkə əhalisinin 

davamlı-etibarlı olaraq kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə təminatında əhəmiyyətli rol 

oynayacaqdır.  

 

4. Azərbaycanda aqrar sənaye kompleksinin inkişafının strateji hədəfləri 

Aqrar sənaye kompleksi hələ sovet dövründə Azərbaycanda nisbətən inkişaf etdirilən 

iqtisadiyyat sahələrindən biri kimi güclü potensiala malikdir. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının 

inkişafı ilə bağlı hər cür şəraitin olmasını nəzərə alsaq, aqrar sənaye kompleksinin inkişafının 

modelləşdirilməsi Azərbaycan üçün xüsusi önəm kəsb edir [11]. Müstəqilliyin bərpasından 

sonrakı dövr ərzində aqrar islahatların aparılması, sənaye kompleksinin inkişafının 

intensivləşdirilməsi istiqamətində kompleks işlərin görülməsi ardıcıllıqla davam 

etdirilməkdədir [12]. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2014-cü il tarixli 

“Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi 

ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanı ilə bu sahədə görüləcək strateji hədəflər də 

müəyyənləşdirilmişdir [13]. 

Azərbaycanın aqrar sənaye kompleksində geniş istiqamətdə məhsulların istehsalı 

həyata keçirilir. Əsas fəaliyyət sahəsi kimi ət və süd istehsalını qeyd etmək olar. Bundan 

əlavə, ölkəmizin aqrar sənaye kompleksinin emal müəssisələrində geniş çeşiddə çörək-

makaron məhsulları, şirniyyat məmulatları istehsal olunur. Şəkər istehsalının güclü istehsal 

bazası və istehsal şəbəkəsi yaradılmışdır. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərən 

çoxlu sayda aqrosənaye müəssisələrində müxtəlif növ birki və heyvan mənşəli yağlar, meyvə-

tərəvəz konservləri, geniş çeşiddə alkoqolsuz içkilər - mineral sular və şirələr istehsal olunur. 

Aqrar sənaye müəssisələrində ənənəvi olaraq müxtəlif növ çaylar və tütün məmulatları 

istehsalı da genişdir. Son 10-15 il ərzində bir sıra müasir texnologiyalar əsaslı iri aqrosənaye 

müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır (şəkər və duz istehsalı zavodları, çay fabrikləri, yağ 

istehsalı zavodları, konserv fabrikləri və s.).  

Aqrosənaye komplesində 650-yə yaxın müəssisə fəaliyyət göstərir və həmin 

müəssisələrdə işləyənlərin sayı 24 minə yaxındır. Ölkədə kənd təsərrüfatı və aqrar sənaye 

məhsullarının çeşidinin və istehsalının genişləndirilməsində “Aqrolizinq” ASC-nin rolunun 

daha da artırılması yaxın perspektivdə aqrosənaye kompleksinin əsas vəzifələrindəndir. Yeni 

təşkil olunan qurumlar - “ABAD” publik hüquqi şəxs və “Ərzaq məhsullarının tədarüki və 

təchizatı” ASC-nin fəaliyyətinin tədricən genişlənməsi ilə əlaqədər olaraq, ölkəmizdə aqrar 

sənaye kompleksinin yaxın perspektivdə inkişafının daha da intensivləşməsi gözlənilir.   

Son dövrlərdə aqrar sənaye kompleksinin müasir infrastrukturunun və logistik 

bazasının formalaşdırılması üçün geniş miqyaslı tədbirlər reallaşdırılır. Bu məqsədlə ölkənin 
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iri və ənənəvi kənd təsərrüfatı regionlarında və rayonlarında aqroparklar yaradılması 

proseslərinə başlanılmışdır. Bu parklarda əsas fəaliyyət sahələri kənd təsərrüfatı məhsullarının 

müasir texnologiyalar əsasında istehsalının təşkil edilməsi, bunlarla bərabər, hazır məhsulların 

daşınması, saxlanılması və satışı proseslərinin maksimum səmərəli həyata keçirilməsidir. 

Aqroparklarda müasir logistik mərkəzlərin yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. Artıq 

“Şəmkir Aqropark” da – 543 hektar ərazini əhatə edən bu nəhəng aqro sənaye kompleksində 

müxtəlif infrastuktur obyektləri, intensiv təsərrüfatlar, emal zavodları, fabriklər, logistik 

mərkəz, müxtəlif mərkəzlər, o cümlədən satış mərkəzi, soyuducu anbar və s. fəaliyyətə 

başlamışdır. Bu tip aqroparkların ölkənin digər rayonlarında da yaradılması prosesləri 

intensivləşməkdədir.  

Nəticə. Beləliklə, yaxın perspektivdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının və aqrar sənaye 

kompleksinin inkişafının bir sıra strateji istiqamətləri üzrə fəaliyyətin əhəmiyyətli səviyyədə 

gücləndirilməsi qənaətinə gəlmək mümkündür. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsində kənd təsərrüfatının, aqrar sənaye 

kompleksinin yaxın və uzaq perspektivdə strateji hədəfləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Aqrosənaye kompleksinin inkişafı Azərbaycanda güclü potensiala və dinamik inkişaf 

xüsusiyyətli mühüm fəaliyyət sektorlarından biri kimi müasir dövrdə dövlətin iqtisadi 

siyasətində önəmli yer tutmaqdadır. Hazırda, aqrar sənaye kompleksinin əsas strateji 

vəzifələri dünya standartları səviyyəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalına 

nail olmaqdır. Bundan əlavə, ölkənin yüksək keyfiyyətli ərzaq və qida məhsullarına tələbatını 

ödəməklə bərabər, ixrac potensiallı məhsulların dünya bazarlarına çıxarılmasını təmin etmək, 

“Made in Azerbaijan” brendi adı altında rəqabət qabiliyyətli aqrar sənaye məhsullarının 

ixracını genişləndirməkdir və s.  
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